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Idukki District

 
Devicolam Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 -4699/ 2021 24-08-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി ആണാൾ  9 റംസ ൈലൻ ,ഹൗസ

് നമർ 300/ 19 ,ആർ സി പളിക് സമീപം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ രവി െക  േബാധിപിച അേപക   മനാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -5035/ 2021 24-08-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹാരാജൻ  െസവൻമൈല  എേസറ

,ഓൾഡ  മനാർ  ഡിവിഷൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രതിപിയ മഹാരാജൻ  േബാധിപിച അേപക   മനാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവി െക ഭരതാവ 66

2 പവീൺ രവി മകന 39

3 നവീൻ രവി മകന 37

4 ആർ സടി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതിപിയ മഹാരാജൻ ഭാര് 34

2 മണികണൻ എം മകന 14

3 ഭരണി എം മകള 13

4 പാക്തായ അമ 61

19th October 2021Revenue Department8431
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